
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

600

PB–187

Ege Bölgesi’nde Cladonia rangiformis ve C. subrangiformis’in 
(Cladoniaceae, liken oluşturan Ascomycetes) Yayılışı

Orçun Fuat Calba, Ayhan Şenkardeşler, Nedret Tort
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bornova, 35100 İzmir, 

orcuncalba@gmail.com

Amaç: Bu çalışmanın amacı, morfolojik olarak birbirlerine benzeyen C. rangiformis Hoffm. ve 
C. subrangiformis Sandst. türlerinin Ege Bölgesi’ndeki yayılışını belirlemek ve kahverengi olan 
bireyleri kemosistematik yöntemlerle doğru teşhis etmektir.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, Ege Bölgesi C. rangiformis ve C. subrangiformis türlerinin 
varlığı açısından araştırılmıştır. Bulunan örnekler, teşhis edilmek üzere laboratuvara getirilmiştir. 
Örnekler Carl Zeiss Stemi 2000C marka stereoskop altında incelenmiştir. Bireylerin liken asit 
içerikleri Arup ve ark.’a (1993) göre belirlenmiştir.

Bulgular: Cladonia rangiformis oldukça sık ve dikotom dallanan podetyumlarının az çok 
dik çıkmasıyla, uçlarında sifilerin bulunmamasıyla, lup altında incelendiğinde yüzeyinin alg 
topluluklarının oluşturduğu yeşil adacıklarla kaplı olması ve bu adacıklar arasının beyaz şeritlerle 
çevrili olmasıyla, ayrıca sadece podetyum uçlarının kahverengi olmasıyla karakteristiktir. Bu tür 
atranorin ile rangiformik asit yanı sıra zaman zaman fumarprotosetrarik asit içermektedir.

Cladonia subrangiformis bireyleri C. rangiformis’ten podetyumlarının tamamen kahverengi 
olmasıyla, podetyumlarının daha az dallanmasıyla, podetyum yüzeylerinin lup altında yeşil 
adacıklardan oluşmamasıyla ve tallusunun rangiformik asit içermemesiyle ayrılmaktadır. Cladonia 
subrangiformis Ege Bölgesi’nde daha önceden sadece Aydın’dan verilmiştir (John 2003).

Ege Bölgesi’nde gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarımız sırasında, bazı lokalitelerden kahverengi 
bireyler toplanmıştır. Laboratuvara getirilen ve ilk gözlemde C. subrangiformis’e benzeyen bu 
örneklerin kromatografik yöntemlerle incelenmesinin ardından, bu bireylerin rangiformik asit 
içermedikleri belirlenmiştir.

Rangiformik asit içermeyen, ancak kahverengileşmiş bu örneklerin stereoskop altında tekrar ve 
dikkatli olarak incelenmesinin ardından, tallusun dip kısımlarında yaklaşık birkaç mm’lik bir 
alanda, C. rangiformis için karakteristik olan yeşil renkli adacıkların varlığı belirlenmiştir.

Tartışma ve Sonuç: Saha çalışmalarımız sırasında topladığımız örneklerden C. subrangiformis’e 
benzeyen bütün bireylerin C. rangiformis olduğu, lup altında dikkatli incelemelerde tallusun 
dip kısmının kahverengileşmemiş olduğu ve tipik yeşil adacıklardan oluştuğu, tallusun kalan 
kısımlarının ise çevresel koşullara bağlı olarak zamanla tamamen kahverengileştiği belirlenmiştir. 
Diğer yandan, morfolojik olarak ayırt edilmesi bu şekilde zor olan türlerin teşhisi için liken asitlerinin 
kromatografik yöntemlerle belirlenmesinin doğru olduğu bu çalışmayla da ortaya koyulmuştur. 
Yaptığımız saha çalışmalarında Ege Bölgesi’nde C. subrangiformis’in yayılış göstermediği 
anlaşılmış olup, Aydın’dan bilinen tek kayda ait herbaryum örneğinin ise kemosistematik açıdan 
incelenmesinin ardından, bu türün Ege Bölgesi’nde yayılış gösterip göstermediği anlaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kemosistematik, kromatografi, mikobiyota.

Teşekkür: Bu çalışma Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri’nin katkılarıyla (2011 FEN 
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014) tamamlanmıştır. Çalışmamıza destek veren Prof. Dr. Teuvo Ahti’ye (Helsinki, Finlandiya) 
teşekkür ederiz.
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Amaç: Çalışmamızın ortaya çıkış kaynağını Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi Allerji Bilim Dalı’na 
başvuran hastalarda oldukça yüksek oranda polen alerjisine rastlanması oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda, çalışmamızın öncelikli amacı İzmir ili atmosferinde bulunan polenlerin saptanması, 
bunların yıllık, aylık, haftalık ve saatlik değişimlerinin ortaya konulmasıdır.

Materyal ve Yöntem: Bu araştırma projesinde, Ocak 2006–Aralık 2008 yılları arasında İzmir Bornova 
ve Konak (merkez) ilçelerinde elektrikle çalışan “Lanzoni VPPS 2000” marka polen yakalama 
tuzağı kullanılarak ilçelerin 3 yıllık atmosferik polen dağılımları kalitatif ve kantitatif olarak ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Polenlerin teşhisinde ağırlıklı olarak referans preparatları kullanılmıştır.

Bulgular: Ölçüm sonuçlarına göre; her iki istasyonda da odunsu bitkilere ait polenler Ocak ayı 
ortasından itibaren hızlı bir artış göstermekte ve Mart ayı ortalarında maksimuma ulaşmaktadır. 
Nisan ayında belirgin bir düşüş izlenmekte, takiben Mayıs ayında tekrar yüksek değerlere 
ulaşmakta ve Mayıs sonundan itibaren azalmaktadır. Ağustos ayında odunsu bitki polenleri çok 
az sayıda görülmekte, buna karşılık Eylül ortalarından itibaren nispeten artmaya başlayarak, az da 
olsa atmosferde odunsu bitki polenlerine rastlanmaktadır. Buna karşılık, otsu taksonlara ait polenler 
Şubat ortasından itibaren artmakta, Mart–Haziran ayları arasında maksimuma ulaşmakta, Haziran 
sonundan itibaren düşmekle birlikte Temmuz ve Ağustos aylarında azımsanmayacak sayıda polene 
rastlanmaktadır. Eylül ayında nispi bir artış gösteren otsu bitki taksonları, Ekim ayında da önemli 
sayılabilecek miktarlarda bulunmakta, Aralık–Şubat ayları arasında en düşük düzeye inmektedir.

Aylık ortalama değerlere göre polen miktarı saat 09:00’dan itibaren artmaya başlamakta, 11:00–
12:00 saatlerinde maksimum düzeye ulaşmaktadır. Takip eden saatlerde polen sayısı kademeli 
olarak azalmakta ve 21:00–23:00 saatleri arasında en düşük düzeyde seyretmektedir. 03:00–06:00 
saatleri arasında nispeten bir artış gözlenmekte ve saat 06:00’dan itibaren polen sayısı düşüş 
göstermektedir.

Tartışma ve Sonuç: İzmir ili atmosferinde her iki istasyonda da en fazla, sırasıyla Pinus spp., 
Cupressus sempervirens, Olea europea, Quercus spp., Morus spp., Graminae, Plantago spp., 
Chanepodiaceae, Parietaria spp. ve Urtica spp. taksonlarına ait polenlere rastlanmaktadır.

İzmir atmosferinde saptanan polenler ile Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi Allerji Bilim Dalı’nda 
gerçekleştirilen testlerde pozitif reaksiyon veren taksonlar örtüşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aeropalinoloji, Bornova, İzmir, Konak, polen alerjisi, polinizasyon takvimi, 
Türkiye


